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Kort sammanfattning  

EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Mariestads kommun att kart-

lägga åtgärder och platser lämpliga för kompensation av generella bio-

topskydd som påverkas i samband med genomförande av planförsla-

get för detaljplan Korstorp, Mariestads kommun. Utredningen syftar 

till att redovisa om det finns möjligheter att kompensera för skyddade 

biotoper och kommer utgöra underlag till detaljplanen. För respektive 

biotop visas ett antal geografiska platser lämpliga för kompensations-

åtgärder. Kompensationsförslagen redovisas med prioriteringsangi-

velse efter mest lämplig plats och åtgärd utifrån ett ekologiskt per-

spektiv.  

Utredningen visar att det finns flera olika möjligheter att kompensera 

för de olika biotoperna av generella biotopskydd i närområdet till  

detaljplaneområdet.   
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1 Inledning 
Som en del av underlaget till planförslaget Korstorp 2:1 har naturvärdesinven-

teringar av planområdet genomförts 2021 & 2022 (Pro Natura 2021; ProNa-

tura 2022). I inventeringen har biotoper som omfattas av det generella biotop-

skyddet identifierats och beskrivits. Vid genomförandet av planförslaget kom-

mer ett flertal generella biotopskydd påverkas eller försvinna.  

1.1 Uppdraget 
EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Mariestads kommun att kartlägga åt-

gärder och platser lämpliga för kompensation av biotoper som omfattas av det 

generella biotopskydd som kan komma att påverkas av planförslaget. Syftet är 

att bedöma om förutsättningar finns för att i senare skede kunna få dispens 

för att exploatera områden som omfattas av det generella biotopskyddet. 

Kartläggningen utgör endast underlag till detaljplanen och är inte förslag till 

kompensationsåtgärder till dispensansökan. 

Figur 1. Översikt över planområdet. 
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1.2 Generella biotopskydd 
Nedanstående förteckning med biotoper är listade i bilaga 1 till förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., och utgör biotop-

skyddsområden enligt 7 kap 11 § (Naturvårdsverket 2012). Inom ett biotop-

skyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som 

kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet 

ges i det enskilda fallet. En fråga om dispens ska prövas av Länsstyrelsen. För-

buden att skada biotopskyddade områden gäller dock inte vid byggande av 

allmän väg eller järnväg enligt fastställd vägplan eller fastställd järnvägsplan 

(7 kap 11a § miljöbalken).  

◆ Allé: Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av 

minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i 

ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av 

vuxna träd (stamdiameter ≥ 20 centimeter). 

◆ Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark: Ett område i terräng 

där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som 

uppkommer till följd av det utströmmande vattnet uppgår till högst en 

hektar. 

◆ Odlingsröse i jordbruksmark: På eller i anslutning till jordbruksmark 

upplagd ansamling av stenar med ursprung i jordbruksdriften.  

◆ Pilevall: Hamlade pilar i en rad som består av antingen: a) minst fem 

träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen 

jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan 

eller upphöjd till en vall, eller b) minst tre träd, om vallen är väl utbil-

dad, mer än 0,5 meter hög och två meter bred.  

◆ Småvatten och våtmark i jordbruksmark: Ett småvatten eller en våt-

mark med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt 

eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta 

såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, 

öppna diken, dammar och högst två meter breda naturliga bäckfåror. 

Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken eller 

högst två meter breda naturliga bäckfåror. Dammar anlagda för be-

vattningsändamål innefattas inte i denna biotop.  

◆ Stenmur i jordbruksmark: En uppbyggnad av på varandra lagda stenar 

som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen och som har eller 

har haft hägnadsfunktion eller som funktion att avgränsa jordbruks-

skiften eller någon annan funktion.  

◆ Åkerholme: En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 

0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. 

Generella biotopskydd utgör viktiga livsmiljöer, tillflyktsorter och spridnings-

korridorer för växt- och djurarter, men har historiskt sett minskat starkt till 

följd av rationaliserad markanvändning.  
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1.3 Utformning av kompensationsåtgärder 

1.3.1 Generella biotopskydd 

Utgångspunkten för kompensation för förlust av generella biotopskydd är att 

det ska ske inom eller i anslutning till odlingslandskapet. På så vis kommer 

nya kompenserande biotoper också omfattas av det generella biotopskyddet. 

1.3.1.1 Alléer  

Påverkan på, eller förlust av alléer, föreslås i denna utredning kompenseras 

genom följande åtgärder:  

- Nyplantering av träd utmed lokalvägar i planområdets närhet. Ny- 

planteringen ska omfatta minst samma antal träd som försvinner på be-

fintlig allé och utgöras av trädslagen lind, ek eller lönn.  

- Restaurering av befintliga alléer, längs det statliga vägnätet, utanför väg-

plansområdet.  

Stammar från avverkade alléträd bör placeras i naturområde i närheten (ex-

empelvis åkerholme, betesmark, skogsbryn) för att öka mängden lövved, vil-

ket är direkt gynnsamt för insekter, kryptogamer, kräldjur, smådjur och fåglar. 

Förslag på platser där alléer kan anläggas presenteras i avsnitt 3.2.4.  

Utformningsförslag 

Trädens placering är viktig både för trafiksäkerheten och för trädens över- 

levnad. Vägens underhåll får inte påverkas och slänterna måste utgöras av rätt 

markmaterial som ger bästa möjlig avvattning och förutsättningar för träden. 

Träden placeras på ett rekommenderat avstånd på >3 m från vägkant och inte 

i ytterkurva, för att minimera risker för trafiksäkerheten (Trafikverket, 2020). 

Om hastigheter överstiger 70 km/h bör räcke placeras mellan vägkant och al-

léträd. Avståndet mellan varje alléträd bör vara 8–10 m och träden placeras 

minst 0,5 m från släntkrön (Trafikverket, 2010). I figur 2 och 3 syns exempel 

på principsektioner som bör tillämpas vid plantering av en ny allé. När omgi-

vande markanvändning utgörs av brukad åkermark bör även ett dike placeras 

på utsidan av träden för att förhindra att markanvändningen skadar trädens 

rötter (figur 3). 

För att den nya allén ska utgöra ett nytt generellt biotopskydd krävs att träden 

har en stamdiameter på >20 cm i brösthöjd (Naturvårdsverket, 2012). 

Trädslag ska väljas utifrån omgivning och förutsättningar; växtzon, markfuk-

tighet m.m. Träden ska alltid vara av svensk proveniens och av E-plantskvali-

tet (Trafikverket, 2010). Arter som ask och alm ska inte planteras p.g.a. even-

tuell spridning av sjukdomar. Alla träd bör förses med uppbindning och 3–4 

stolpar. Om träden står längs med väg utan eller utanför viltstängsel ska alla 

träd dessutom förses med fejning-/gnagskydd. 
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Figur 2. Träd placerade 0,5 m från släntkrön, >3 m från vägkant (överst) och i nivå med vägen >3 

m från vägkant (nederst) (Trafikverket, 2010). 

 
Figur 3. Principskiss över alléträds placering intill åkermark, med ett dike på var sida om trädet. 

Exempel från allé Storeberg, väg O2559 (Trafikverket, 2016). 

1.3.1.2 Öppna diken och småvatten 

Förlust av öppna diken föreslås kompenseras genom anläggning av nya små-

vatten inom odlingslandskapets biotoper. Förslaget grundar sig i att småvat-

ten utgör en bra ekologisk livsmiljö för arter som gynnas av fuktiga-blöta bio-

toper samt att man bör undvika markavvattning på nya platser genom anlägg-

ning av nya öppna diken. I samband med tillskapande av nya småvatten bör 

dessa utformas så att den ekologiska funktionen blir så bra som möjligt. För-

slag på platser där småvatten kan anläggas presenteras i avsnitt 3.2.1.  

Utformningsförslag 

Kantzonen till småvatten rekommenderas vara minst sex meter för att und-

vika/minska risken att jordpartiklar rivs loss och sköljs ut i vattnet vid krafti-

gare regn. Vidare bör dammarna vara tillräckligt djupa för att inte torrläggas 

under sommarhalvåret. Exakt hur djup dammen bör vara beror på var den an-

läggs och bör specificeras i senare skede. Om möjligt bör delar av kantzonen 

innefatta kort gräs- och/eller örtvegetation för att gynna groddjur och fåglar. 
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Detta kan upprätthållas med hjälp av betande djur. För att förhindra att tam-

boskap trampar sönder delar av anläggningen kan dammen stängslas de 

första åren, tills strukturerna satt sig.  

Det är positivt om dammarna placeras i ett soligt läge så att vattnet värms upp 

tidigt på våren. Finns det en skogsdunge eller några stora träd och buskar som 

ger skugga i en del av dammen är detta bra, men de bör i sådana fall stå i den 

norra delen av dammen. Lägg gärna sten-, trä-, och rishögar inom tio meter 

från strandkanten eftersom de är utmärkta gömslen och säkra övervintrings-

platser för många arter. Stora stenar och död ved kan även placeras i dammen 

för att skapa ytor där påväxtalger och mossor kan växa och för att öka variat-

ionen av livsmiljöer. Vattenväxter kan med fördel planteras för att påskynda 

etablering av strandvegetation. Fisk och kräftor ska inte planteras in eftersom 

dessa gärna äter groddjurens yngel.  

1.3.1.3 Åkerholmar 

Kompensationsåtgärder för förlust av åkerholmar utgörs i denna utredning av 

följande åtgärd: 

- Anläggning av ny åkerholme i brukad åkermark, i närområdet till den 

åkerholme som försvinner. Den totala arealen på den nya åkerholmar 

motsvarar minst arealen på de åkerholmar som försvinner. De flesta 

kompensationsplatserna fördelas till ytor inom vilka jordbruk redan 

försvårats (t.ex. intill brunnar eller större stenblock) 

Nyanläggning av åkerholmar går att kombinera med flytt av odlingsrösen, i 

synnerhet i närheten av biotopskyddade småvatten. Förslag på placeringar av 

nya åkerholmar ges i avsnitt 3.2.2. 

1.3.1.4 Odlingsrösen  

Kompensationsåtgärder för förlust av odlingsrösen utgörs i denna utredning 

av följande åtgärder: 

- Flytt av odlingsrösen som påverkas till närliggande plats inom betes-

mark eller åkermark. Storleken på det nya odlingsröset motsvarar 

storleken på det odlingsröse som försvinner. 
Odlingsrösen kan med fördel placeras i närheten av nyanlagda småvatten då 

dessa utgör gömsle eller övervintringsmiljö för många arter. Förslag på place-

ring av flyttade odlingsrösen presenteras i avsnitt 3.2.3. 
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2 Genomförande 
2.1 Sammanställning av underlag 
Underlaget för denna utredning utgörs av insamlade data från naturvärdesin-

venteringar som genomförts i planområdet 2021 (Pro Natura 2021) och 2022 

(Pro Natura 2022) samt vid inventering av kompensationsåtgärder inom ra-

men för detta uppdrag.  

I syfte att undvika att föreslagna platser för kompensation av generella bio-

topskydd inte ska riskera att påverka redan skyddade platser negativt har ti-

digare dokumenterade natur- och kulturvärden eftersökts. Tillgängligt 

material har inhämtats från SLU, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Gö-

talands län, Skogsstyrelsen och Lantmäteriet.  

2.2 Generella biotopskydd 
Utifrån insamlade data har antal och längd öppna diken- samt antal och areal 

odlingsrösen och åkerholmar som försvinner beräknats. 

2.2.1 Alléer  

Lämpliga platser för nyetablering av alléer tagits fram genom fältinventering 

(figur 20 & 21). Med lämpliga platser innebär att anläggning enligt Trafikver-

kets riktlinjer kring trafiksäkerheten och för trädens överlevnad (se avsnitt 

1.3.1.1) 

2.2.2 Småvatten  

För att identifiera lämpliga platser där nya småvatten kan anläggas har utred-

ningen utgått från markfuktighet i jordbruksmark i närheten av planområdet. 

Data från SLU:s markfuktighetskartan och ytor klassade som våtmarker i nat-

ionella marktäckedata har använts för att identifiera lämpliga områden. SLU:s 

Markfuktighetskarta visar mark med ungefär 0–1 meter till grundvattnet som 

lämpar sig väl för anläggande av nya småvatten. I utredningen har endast ytor 

i markfuktighetskartan klassade som fuktiga till blöta valts ut. Utredningen ge-

nomfördes i QGIS version 3.28.0. 

2.2.3 Odlingsrösen och åkerholmar  

Fältbesök genomfördes för att hitta lämpliga kompensationsområden för  

odlingsrösen och åkerholmar. Prioriteringsklass 1 utgör den kompensation 

som bedöms bidra till stor positiv effekt för den biologiska mångfalden och 

prioriteringsklass 2 utgör kompensation som bedöms bidra till en viss positiv 

effekt för den biologiska mångfalden. För prioriteringsklass 1 ska området an-

tingen utgöra en ny, alternativt förstärka en befintlig ”stepping stone” i land-

skapet som underlättar för spridning av arter samt hålla ett visst avstånd från 

trafikerade vägar (som riskerar öka mortaliteten hos djur som  
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lever i dessa miljöer). Övriga områden ges prioriteringsklass 2. De flesta kom-

pensationsplatserna förelades till ytor inom vilka jordbruk redan försvårats 

(till exempel intill brunnar eller större stenblock).  

2.3 Fältbesök 
Fältinventeringen utfördes 2022-03-15 av biologerna Sofia Berg, Malin Yster-

fors och Anders Esplund, EnviroPlanning AB. Koordinatsystem som använts är 

SWEREF 99 TM. Färdiga kartor har gjorts i Q-GIS version 3.28.0. och GIS-skik-

ten redovisas i shp-filer.  
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3 Resultat 
3.1 Generella biotopskydd inom planområdet 
Sammantaget påverkar genomförandet av planförslaget 83 generella biotop-

skydd fördelade på två alléer, 30 öppna diken, 27 odlingsrösen och 18 åker-

holmar (figur 4, 5, 6 och 7). Tabell 1 visar en sammanställning av dessa bioto-

per inom planområdet samt total summerad längd/areal.  

Tabell 1. Samanställning över antal biotoper med antal träd i alléer, summerad längd av öppna 

diken samt areal på odlingsrösen och åkerholmar. 

Biotop  Antal inom planområdet Antal/Area/Längd inom  
planområdet 

Alléer 2 29 träd 

Öppna diken och 
småvatten 

30 3160 m 

Odlingsrösen  27 969 m2 

Åkerholmar  18 1,80 ha 

Figur 4. Översikt över biotopskyddade biotoper inom planområdet. 
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Figur 5. Detaljkarta över generella biotopskydd i planområdets västra delar. Översta kartan visar 

nordväsra delen, och nedersta kartan visar sydvästra delen. 
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Figur 6. Detaljkarta över generella biotopskydd i planområdets centrala delar (inom 

orangemarkerad ruta i den lilla kartbilden) 
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Figur 7. Detaljkarta över generella biotopskydd i planområdets östra delar (inom 

orangemarkerad ruta i den lilla kartbilden) 
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3.2 Kompensationsåtgärder 
Nedan presenteras förslag till kompensationsåtgärder för samtliga biotop-

skyddade biotoper som kan komma att påverkas av genomförandet av plan-

förslaget. För respektive biotop föreslås ett antal geografiska platser för kom-

pensationsåtgärder. Kompensationsförslagen redovisas med prioriteringsan-

givelse efter bedömning av mest lämplig plats och åtgärd utifrån ett ekologiskt 

perspektiv. Förslagen syftar till att visa på om det finns möjligheter till kom-

pensationsåtgärder ur ett ekologiskt perspektiv och utgör inte underlag till 

den senare dispensansökan som krävs för ett genomförande av detaljplanen. 

3.2.1 Öppna diken 

Totalt har 30 biotopskyddade diken inventerats inom planförslaget (tabell 2). 

Den sammanlagda längden av dessa är 3160 m.   

Tabell 2. Översikt öppna diken som finns inom planområdet. ID i tabellen nedan kopplas till objek-

ten på karta i figur 5, 6 och 7. 

ID i karta 
(figur 5-7) 

Längd (m) Inventerad av 

1 20 Pro Natura, 2021 

3 179 Pro Natura, 2021 

4 83 Pro Natura, 2021 

5 235 Naturcentrum, 2022 

6 59 Pro Natura, 2021 

7 187 Pro Natura, 2021 

12 100 Pro Natura, 2021 

14 191 Naturcentrum, 2022 

15 191 Pro Natura, 2021 

16 74 Pro Natura, 2021 

18 28 Pro Natura, 2021 

19 78 Pro Natura, 2021 

20 37 Naturcentrum, 2022 

21 88 Pro Natura, 2021 

31 39 EnviroPlanning, 2022 

38 55 EnviroPlanning, 2022 

61 76 Pro Natura, 2022 

63 102 Pro Natura, 2021 

66 393 Pro Natura, 2021 

67 36 Naturcentrum, 2022 

68 93 Pro Natura, 2021 

69 122 Pro Natura, 2021 

70 54 Pro Natura, 2021 

71 95 Naturcentrum, 2022 

72 160 Pro Natura, 2021 

73 93 Pro Natura, 2021 

74 79 Pro Natura, 2022 

75 77 Pro Natura, 2022 
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76 67 Pro Natura, 2022 

77 69 Pro Natura, 2022 

 

De diken som kommer att försvinna inom planområdet föreslås i första hand 

att kompenseras genom anläggning av nya småvatten i jordbruksmark (1 m 

dike kompenseras med 1 m2 småvatten), och i andra hand genom öppnande 

av täktdike. För att ett småvatten ska omfattas av det generella biotopskyddet 

får det inte överstiga 0,5 ha (5000 m2). Nyanläggning av flera mindre småvat-

ten rekommenderas därför över få och stora småvatten.  

Nedan presenteras kompensationsförslag för öppna diken inom planområdet. 

Ett förslag syftar till att öppna ett befintligt täktdike och övriga till nyanlägg-

ning av småvatten. Förslagen redovisas med prioriteringsangivelse baserat på 

närhet till planområdet samt ekologiska förutsättningar. 

 

 

 

Figur 8. Översikt över föreslagna ytor för kompensation av biotopskyddade öppna diken inom 

planområdet. 
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Kompensationsförslag för öppna diken 

ID på karta 1 (Figur 8 & 9) 

Prioritet 3 

Motivering Kort öppet dike i öppen jordbruksmark beläget cirka 2 km från planområ-

det. 

Längd 207 m 

Beskrivning Täktdike som kan öppnas mellan Sunnevadsvägen och ner i Tidan. Det nya 

omgrävda diket (ca 207 m) anläggs med sluttande slänter utan grov 

sten/makadam i slänterna, vilket möjliggör återkolonisering av dikesvege-

tationen. 

Foto Saknas 

 

 

  

Figur 9. Möjlighet att öppna upp täktdike cirka två km sydväst om planområdet (inom 

lilamarkerad ruta i den lilla kartbilden). 
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Kompensationsförslag för öppna diken 

ID på karta 2 (Figur 8 & 10) 

Prioritet 1 

Motivering Möjlig yta för anläggning av småvatten cirka 750 meter söder om planområ-

det. I närheten finns en befintlig damm som bidrar till den ekologiska funkt-

ionen. 

Area 11 367 m2 

Beskrivning Ytan har identifierats genom GIS-analys av markfuktighet och våtmarker ba-

serat på data från markfuktighetskartan samt nationellt marktäckedata. Ej 

inventerat i fält. 

Foto Saknas 

 

  

Figur 10. Större område med möjlighet för anläggning av ett eller flera småvatten. Strax öster om 

ytan finns en befintlig damm (inom lilamarkerad ruta i den lilla kartbilden). 
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Kompensationsförslag för öppna diken 

ID på karta 3 (Figur 8 & 11) 

Prioritet 1 

Motivering Möjlig yta för anläggning av småvatten intill planområdet med närhet till 

andra småbiotoper. 

Area 1853 m2 

Beskrivning Fuktig yta i hörnet på åkermark direkt söder om planområdet. Här växer 

veketåg, tuvtåtel mm. GIS-analys av markfuktighet visar att området även 

går att utvidga en bit in i skogen. 

Foto 

 

 

  

Figur 11. Fuktig yta i åkermark och skog med närhet till andra småbiotoper (inom lilamarkerad 

ruta i den lilla kartbilden). 
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Kompensationsförslag för öppna diken 

ID på karta 4 (Figur 8 & 12) 

Prioritet 1 

Motivering Möjlig yta för anläggning av småvatten intill planområdet i ett småbrutet 

landskap.  

Area 3054 m2 

Beskrivning Ytan har identifierats genom GIS-analys av markfuktighet och våtmarker ba-

serat på data från markfuktighetskartan samt nationellt marktäckedata. Ej 

inventerat i fält. 

Foto Saknas 

 

 
  

Figur 12. Fuktig yta i åkerkant öster om planområdet (inom lilamarkerad ruta i den lilla 

kartbilden). 
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Kompensationsförslag för öppet dike 

ID på karta 5 & 6 (Figur 8 & 13) 

Prioritet 2 

Motivering Möjlig yta för anläggning av flera småvatten cirka 2,5 km öster om planområ-

det i ett småbrutet landskap med flera småbiotoper. 

Area 6785 & 5542 m2 

Beskrivning Ytan har identifierats genom GIS-analys av markfuktighet och våtmarker base-

rat på data från markfuktighetskartan samt nationellt marktäckedata. Ej in-

venterat i fält. 

Foto Saknas 

 

  

Figur 13. Fuktig betesmark öster om planområdet med möjlighet att anlägga ett eller flera  

småvatten (inom lilamarkerad ruta i den lilla kartbilden). 
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Kompensationsförslag för öppet dike 

ID på karta 7 (Figur 8 & 14) 

Prioritet 2 

Motivering Möjlig yta för anläggning av småvatten cirka 1,3 km nordöst om planområdet i 

ett småbrutet landskap med flera småbiotoper. 

Area 1416 m2 

Beskrivning Ytan har identifierats genom GIS-analys av markfuktighet och våtmarker base-

rat på data från markfuktighetskartan samt nationellt marktäckedata. Ej in-

venterat i fält. 

Foto Saknas 

 

  

Figur 14. Mindre yta i betesmark intill öppet dike (inom lilamarkerad ruta i den lilla kartbilden). 
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Kompensationsförslag för öppet dike 

ID på karta 1 (Figur 8 & 15) 

Prioritet 2 

Motivering Möjlig yta för anläggning av flera småvatten cirka 1,8 km nordöst om planom-

rådet. Består av åkermark med flera öppna diken som primärt omges av 

skogsmark. 

Area 50 735 m2 (5 ha) 

Beskrivning Ytan har identifierats genom GIS-analys av markfuktighet och våtmarker base-

rat på data från markfuktighetskartan samt nationellt marktäckedata. Ej in-

venterat i fält. 

Foto Saknas 

 
  

Figur 15. Fuktig åkermark där diken kan pluggas för att skapa våtmarker (inom lilamarkerad 

ruta i den lilla kartbilden). 
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3.2.2 Odlingsrösen 

I planområdet finns 27 odlingsrösen i olika utformning och storlekar. Odlings-

rösena är främst placerade längs kanterna av åkerholmarna inom planområ-

det. Den totala arean av odlingsrösen är 969 m². 

Tabell 3. Sammanställning av de odlingsrösen som påverkas. ID i tabellen nedan kopplas till objek-

ten på karta i Figur 55, 6 och 7. 

ID i karta 

(figur 5-7) 

Area (m²) Inventerad av 

22 56 ProNatura, 2021 

24 31 ProNatura, 2021 

25 3 EnviroPlanning, 2022 

26 18 EnviroPlanning, 2022 

27 9 EnviroPlanning, 2022 

29 4 EnviroPlanning, 2022 

32 4 EnviroPlanning, 2022 

33 9 EnviroPlanning, 2022 

34 12 EnviroPlanning, 2022 

35 6 EnviroPlanning, 2022 

36 6 EnviroPlanning, 2022 

37 24 EnviroPlanning, 2022 

39 64 ProNatura, 2021 

40 107 ProNatura, 2021 

42 33 ProNatura, 2021 

43 39 ProNatura, 2021 

45 146 ProNatura, 2021 

47 46 ProNatura, 2021 

48 34 ProNatura, 2021 

49 17 ProNatura, 2021 

51 132 ProNatura, 2021 

53 31 ProNatura, 2021 

56 55 ProNatura, 2021 

57 22 ProNatura, 2021 

59 34 ProNatura, 2021 

60 10 ProNatura, 2021 

65 17 ProNatura, 2021 

 

Genom att anlägga nya odlingsrösena på solbelysta åkerkanter, åkerholmar  

eller betesmarker kan förlusten av dem kompenseras. Odlingsrösen kan med 

fördel placeras i anslutning till anlagda småvatten för att förstärka båda bioto-

pernas funktion genom att skapa en variation av småbiotoper.  
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Nedan presenteras förslag på platser för anläggning av odlingsrösen. Försla-

gen redovisas med prioriteringsangivelse Utöver dessa förslag kan även od-

lingsrösen anläggas i anslutning till kompensationsåtgärder för öppna diken. 

 

Kompensationsförslag för odlingsrösen 

ID på karta 1 (Figur 17) 

Prioritet 1 

Beskrivning Brynkanten runtom om åkermarken lämpar sig bra som kompensations-

plats för odlingsrösen och stenmurar. Odlingsrösen placeras på andra sidan 

eventuella diken från åkerkanten sett och ytan runtom (3–4 m) de nya bio-

topskydden hålls fri från slyuppslag, unga träd och gran.  

Foto 

 

 

Kompensationsförslag för odlingsrösen  

ID på karta 2 (Figur 17) 

Prioritet 1 

Beskrivning Brynkant längs med åkermark som vetter mot väst. Odlingsrösen placeras 

på andra sidan eventuella diken från åkerkanten sett och ytan runtom (3–4 

m) de nya biotopskydden hålls fri från slyuppslag, unga träd och gran. 

Foto 
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Kompensationsförslag för odlingsrösen 

ID på karta 3 (Figur 17) 

Prioritet 1 

Beskrivning Markremsa mellan gårdstomt och åkermark som vetter mot sydost. Odlings-

rösen placeras på andra sidan eventuella diken från åkerkanten sett och 

ytan runtom (3–4 m) de nya biotopskydden hålls fri från slyuppslag, unga 

träd och gran. 

Foto Saknas 

 

Kompensationsförslag för odlingsrösen 

ID på karta 4 (Figur 17) 

Prioritet 2 

Beskrivning Skogskant längs med åkermark som vetter mot nordost. Mindre solbelyst 

område, dock i planområdets närhet. Odlingsrösen placeras på andra sidan 

eventuella diken från åkerkanten sett och ytan runtom (3–4 m) de nya bio-

topskydden hålls fri från slyuppslag, unga träd och gran. 

Foto Saknas 

 

Kompensationsförslag för odlingsrösen 

ID på karta 5 (Figur 17) 

Prioritet 1 

Beskrivning Solbelyst brynkant längs med åkermark i planområdets närhet. Odlingsrö-

sen placeras på andra sidan eventuella diken från åkerkanten sett och ytan 

runtom (3–4 m) de nya biotopskydden hålls fri från slyuppslag, unga träd 

och gran. 

Foto  
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3.2.3 Åkerholmar 

Det finns 18 åkerholmar av olika storlekar som omfattas av biotopskyddsbe-

stämmelserna inom planområdet (tabell 4) samt en tidigare angiven åker-

holme som dock överstiger maxrealen på 0,5 hektar och därmed inte är bio-

topskyddad. Den totala arealen skyddade åkerholmar är därmed 1,8 hektar. 

Vid anläggning av nya åkerholmar bör minst den summerade arealen som för-

svinner ersättas. Åkerholmar kan med fördel utformas så stora som möjligt 

(maximalt 0,5 hektar) då större åkerholmar gynnar biologisk mångfald mer än 

små. Kompensationsytor för åkerholmar föreslås i första hand placeras i plan-

områdets närhet och på platser där det redan finns ett element i odlingsytan, 

exempelvis flyttblock, brunnar, solitära träd och berg i dagen (figur 18). Detta 

för att minska risken att ytterligare försvåra brukandet av jorden för lantbru-

karen.  

  

Figur 17. Småbrutet odlingslandskap söder om planområdet med flera åkerkanter och skogsbryn 

som är lämpliga platser för kompensation av odlingsrösen (inom lilamarkerad ruta i den lilla 

kartbilden). 
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Tabell 4. Sammanställning av åkerholmar inom planområdet. ID i tabellen nedan kopplas till ob-

jekten på karta i Figur 5 6 och 7. 

ID Area (m²) Inventerad av 

2  99 ProNatura, 2021 

9  3772 ProNatura, 2022 

10  530 ProNatura, 2021 

11  357 ProNatura, 2021 

13  1374 ProNatura, 2021 

23  242 ProNatura, 2021 

28  574 EnviroPlanning, 2022 

30  2799 EnviroPlanning, 2022 

41  1871 ProNatura, 2021 

44  1204 ProNatura, 2021 

46  94 ProNatura, 2021 

50  1244 ProNatura, 2021 

52  134 ProNatura, 2021 

54  129 ProNatura, 2021 

55  116 ProNatura, 2021 

58  533 ProNatura, 2021 

62  46 ProNatura, 2021 

64  2846 ProNatura, 2021 

   

Figur 18. Föreslagna kompensationsytor för åkerholmar i närheten av planområdet samt vid 

Ekudden nordväst om Mariestad tätort. Detaljkartor viss i figur 19, 20 och 21. 
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Nedan presenteras förslag på platser för kompensationsplatser av  

åkerholmar. Förslagen redovisas med prioriteringsangivelse.  

 

Kompensationsförslag för åkerholmar 

ID på karta 1, 2 och 3 (Figur 18 & 19) 

Prioritet 1 

Beskrivning Åkermark i rimlig närhet till planområdet. Platserna utgår från redan existe-

rande impediment i odlingsmarken: brunnar, diken och solitära träd. En del 

av de avverkade träden lämnas som död ved på de nya åkerholmarna. Od-

lingsrösen kan flyttas/nyanläggas hit. Observera att brunnar, dräneringsrör 

och diken hålls tillgängliga vid nyanläggning av åkerholmar.  

Foto Exempelbild på 

brunn i odlingsmar-

ken. 

 

Kompensationsförslag för åkerholmar 

ID på karta 4, 5, 6 och 7 (Figur 18 & 19) 

Prioritet 1 

Beskrivning Åkermark i rimlig närhet till planområdet. Platserna utgår från redan existe-

rande impediment i odlingsmarken: brunnar. Åkerholmarna som försvinner 

är små och utgörs i något fall av ett enstaka stenblock. Odlingsrösen kan 

flyttas/nyanläggas hit. Observera att brunnar och dräneringsrör hålls till-

gängliga vid nyanläggning av åkerholmar. 

Foto  Bilden visar 

kompensat-

ionsplats 8 

som är lämplig 

att utöka till 

en större åker-

holme. 
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Kompensationsförslag för åkerholmar 

ID på karta 8 och 9 (Figur 18 & 19) 

Prioritet 1 

Beskrivning Åkermark i rimlig närhet till planområdet. Platserna utgår från redan existe-

rande impediment i odlingsmarken (obs ej ID-13): brunnar och solitärträd. 

En del av de avverkade träden lämnas som död ved på de nya åkerholmarna. 

Odlingsrösen kan flyttas/nyanläggas hit. Observera att brunnar och dräne-

ringsrör hålls tillgängliga vid nyanläggning av åkerholmar. 

Foto  

Bilden visar befintligt 

stenblock/åkerholme 

NO om Korstorp 

Gård. Foto Pro Na-

tura.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19. Förslagsytor för kompensation av åkerholmar öster om planområdet (inom lilamarkerad 

ruta i den lilla kartbilden). 
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Kompensationsförslag för åkerholmar 

ID på karta 10 & 11 (Figur 18 & 20) 

Prioritet 1 

Beskrivning Åkermark i rimlig närhet till planområdet. Platsen utgår från redan existe-

rande impediment i odlingsmarken: dike. En del av de avverkade träden 

lämnas som död ved på den nya åkerholmen. Odlingsrösen kan flyttas/nyan-

läggas hit. Observera att diket och dräneringsrör hålls tillgängliga vid nyan-

läggning av åkerholmar. 

Foto Bilden visar kom-

pensationsplats 10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 20. Föreslagna kompensationsytor för åkerholmar söder om planområdet (inom 

lilamarkerad ruta i den lilla kartbilden). 
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Kompensationsförslag för åkerholmar 

ID på karta 12, 13, 14 och 15 (Figur 18 & 21) 

Prioritet 2 

Beskrivning Åkermark nära Ekudden långt från planområdet. Platserna utgår från redan 

existerande impediment i odlingsmarken: brunnar och sten. Odlingsrösen 

kan flyttas/nyanläggas hit. Observera att brunnar och dräneringsrör hålls 

tillgängliga vid nyanläggning av åkerholmar. 

Foto 

   

Bilden visar exempel på kompensationsplats vid Ekudden 

 
 

 
Figur 21. Föreslagna kompensationsytor på kommunal åkermark vid Ekudden (inom lilamarkerad 

ruta i den lilla kartbilden). 
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3.2.4 Alléer 

Inom planområdet finns två dubbelsidiga alléer. Dessa kan kompenseras ge-

nomförlängning av befintlig allé eller nyetablering längs väg, i första hand i 

planområdets närhet. Nedan presenteras förslag på platser för kompensat-

ionsplatser av alléerna. Förslagen redovisas med prioriteringsangivelse.  

Kompensationsförslag för allé  

ID på karta 1 och 2 (Figur 22) 

Prioritet 1 

Beskrivning Väg i odlingslandskapet öster om planområdet. Träd som behöver tas ner i 

allé inom detaljplaneområdet kan kompenseras genom nyetablering av mot-

svarande antal träd. De nya alléträden planteras med 10 m mellanrum an-

tingen på båda sidor om vägen alt på ena sidan. I första hand rekommende-

ras nyplantering av inhemska ädellövträd vid kompensation av alléer. 

Foto 

 Bilderna visar delar av kompensationsplats 1 respektive 2.  

Figur 22. Föreslagen vägsträcka i öppet jordbrukslandskap öster om planområdet (inom 

lilamarkerad ruta i den lilla kartbilden) för kompensation av alléer. 
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Kompensationsförslag för allé  

ID på karta 3 (Figur 23) 

Prioritet 2 

Beskrivning Väg vid Ekudden långt från planområdet. Träd som behöver tas ner i allé 

inom detaljplaneområdet kan kompenseras genom nyetablering av motsva-

rande antal träd. De nya alléträden planteras med 10 m mellanrum antingen 

på båda sidor om vägen alt på ena sidan. I första hand rekommenderas 

nyplantering av inhemska ädellövträd vid kompensation av alléer. 

Foto 

 
Bilden visar kompensationsplats 3 vid Ekudden.  

Figur 23. Föreslagen vägsträcka för kompensation av alléer vid Ekudden (inom lilamarkerad ruta 

i den lilla kartbilden). 
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